
Agenda til bestyrelsesmødet den 15. november 2021: 
 
Tilstede: Finn, Martin, Helge, John, Karin 
 
Afbud: Mads, Flemming, Peder 
 

1 Valg af dirigent 
o Martin 

 
2 Valg af referent 

o Karin 
 

3 Regnskab & Budgetopfølgning 2021 – 10  
o Det har været et dyrt år. Der er sparede udgifter der ikke er realiseret endnu og den 

besluttede kontingentstigning er ikke indregnet.  
o Udvalgene skal indsende deres budgetønsker snarest.  
o Vi undersøger mulighederne for mildere revisionspligt og Martin undersøger om 

vedtægterne kan understøtte dette. 
 

4 Åbne poster (to do opgaver) 
o Gennemgået 

 
5 Årshjul (to do opgaver) 

 

December  

Aktivitet Ansvarlig 

Turneringsplan - begynd Turneringsudvalg 
Det er møde i udvalget torsdag den 24. 
November 

Forsikrings check  SEK Er gennemgået 

Materiel forsikring check CG Er gennemgået 

Gennemgang af bag-skabe SEK Helge er på opgaven 

Klargøring Årsregnskab SEK/KAS Punktet skal flyttes til januar aktivitet 

 
6 Ny forretningsorden 

o Underskrevet 
 

7 Info fra Formand 
Letbanevand 

• Vi venter på dato for hvornår de begynder at grave. I december finder de ud af hvem der 
skal have entreprisen. Det er en større opgave med køreplader, opgravning o.a. vi forventer 
at være færdige til sæsonstart. 

Byggesagen omkring greenkeepergården – møde med Brøndby kommune 

• Finn har bedt om at få foretræde for udvalget for at fortæller hvad vi har været igennem.  
              Henvendelse fra Brøndby kommune angående sommeraktiviteter for børn (brev medsendt) 

• Vi meddeler at det vil vi gerne være en del af. Den overgives til juniorudvalget 
              Diabetikere vs. Golf i BGK 

• Mange kommuner gør meget ud af muligheder for diabetikerne – det meddeler vi Brøndby 
kommune at vi gerne vil være med til sammen med dem 



 
8 Info fra FU 

• Info omkring caféen (referat fra fællesmøde er medsendt). Bestyrelsen er enige i, at vi skal 
gøre en indsats for at få de områder, hvor der er udfordringer, til at ende godt.  

• Der er kommet forslag fra ECDrive om opsætning af 4 lade standere. FU får nærmere 
materiale 

• Velkommen har lyst til at være El selskab i BGK. Hvis det er Velkommen der bliver 
leverandør, er det hensigten at medlemmerne kan få gavn af et godt tilbud. 
 

9 Info fra Udvalg 
Greenfee pris i 2022 (Skovbo hæver til 400,- kr. alle ugens dage og giver så 100,- kr. i rabat) 
- Se i øvrigt tidligere udsendt benchmarket analyse fra sekretariatet og Martins kommentar 
- Det DGU anbefaler medlemmerne at sætte deres greenfee op fordi der er så stort run på 

banerne, at der ikke er plads til egne spillere. Vi beslutter at hæve greenfee med 50 kr. og i 
samme omgang nedsætte greenfee med 100 kr. til gæster af medlemmer 1-1.  
1 medlem giver rabat til 1 gæst 

- Begynderudvalg – kursus i DGU er udsat til næste år 
- Regionsgolf – der er udsendt interessetilkendegivelse – også gerne et superveteranhold 
- Eliteudvalget – vi prøver at lægge op til en anderledes form for træning, opfordrer elitespillerne 

til at tage aktiv del i klubturneringer og klubmesterskaber.  
 
OOB på hul 16 (udskudt fra Visions- & Strategimøde) 

• Udskudt til Mads er tilbage 
 

Aftalen med SportDirect (fra Visions- & Strategimøde) 

• Finn ringer til dem og drøfter kontrakten (den bør opsiges) 
 

10 Julegløgg arrangement lørdag den 11. december kl. 14:00 – 16:00 
o Der er sendt mail ud om tilmelding 

 
11 Julefrokost (fra Visions- & Strategimøde) 

o Der er afholdt arrangement for medarbejderne.  
o Julefrokosten for bestyrelsen afholdes i forbindelse med december møde. 

 
12 Eventuelt 

o Intet 
 


